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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia a continuat seria evenimentelor 

dedicate realizării Foii de parcurs regionale 
referitoare la consolidarea capacității 
administrative pentru perioada 2021-2027, 
organizând vineri, 19 noiembrie 2021, online, 
prin intermediul aplicației Zoom, cel de-al 
treilea eveniment dedicat Grupului extern de 
lucru constituit la nivelul regiunii de dezvoltare 
Sud – Muntenia pe această temă.

În cadrul întâlnirii, la care au participat reprezentanți ai 
autorităților publice locale din regiunea de dezvoltare Sud 
– Muntenia, au fost aprofundate „Ghidul pentru Foi de par-
curs pentru consolidarea capacității administrative - set de 
instrumente practice”, elaborat de Comisia Europeană, pre-
cum și „Instrumentul de auto-evaluare în vederea consolidă-
rii capacității administrative, pentru Autoritățile de Mana-
gement care gestionează fonduri UE în cadrul politicii de co-
eziune”, elaborat de OECD. Aceste instrumente stau la ba-
za realizării foii de parcurs regionale, prin analizarea situației 
existente a capacității administrative și stabilirea obiective-
lor și acțiunilor care să soluționeze provocările cheie identi-
ficate, precum și implementarea acțiunilor propuse.

De această dată, subiectul exercițiului interactiv pentru 
care participanții au identificat și prioritizat câteva provocări, 
soluțiile lor și actorii responsabili pentru implementare, a fost 
„Implementarea proiectelor”. Algoritmul exersat va sta la ba-
za definitivării foii de parcurs regionale, în cadrul unui calen-

dar clar definit de realizare și implementare a acesteia.
Întâlnirea a avut ca obiectiv principal crearea meca-

nismelor necesare pentru dezvoltarea capacității admi-
nistrative a Autorității de Management POR Sud - Mun-
tenia și a autorităților publice locale din regiunea de dez-
voltare Sud - Muntenia, pentru o mai bună implemen-
tare a Programul Operațional Regional Sud - Muntenia 
2021-2027 și a politicii de coeziune.

Seminarul a fost organizat având în vedere prevederi-
le Regulamentului UE 2021/1060 al Parlamentului Euro-
pean și al Consiliului de stabilire a Dispozițiilor Comune, 
care pun accentul pe consolidarea capacității administra-
tive prin elaborarea unei foi de parcurs. Documentul, ce 
are un caracter strategic, se va realiza la nivel regional, 
identificând provocările sau problemele întâmpinate de 
beneficiari sau părțile interesate în gestionarea fonduri-
lor europene, și va include măsuri pentru consolidarea 
capacității administrative a autorităților publice locale.

Implementarea proiectelor, subiectul discuțiilor 
în cadrul celei de-a treia întâlniri a Grupului Extern 

de lucru privind elaborarea Foii regionale de parcurs 
referitoare la consolidarea capacității administrative 

pentru perioada 2021-2027

Irina Andreea NICOLESCU 
• 14 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 22 noiembrie, colega noastră Irina Andreea NICOLESCU, 
expert Serviciul monitorizare proiecte POR, a împlinit 14 ani de activi-
tate în cadrul ADR Sud Muntenia!

Cu acest prilej, îți mulțumim pentru profesionalism și pentru spriji-
nul acordat beneficiarilor din județul Argeș în implementarea proiec-
telor derulate cu fonduri Regio!

La Mulți Ani cu multe succese!

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Joi, 18 noiembrie, ADR Sud Muntenia a 
organizat online, în cadrul proiectului 

SHREC, cea de-a cincea întâlnire a grupului de 
stakeholderi și un eveniment de diseminare.

La eveniment au participat 22 reprezentanți din me-
diul academic, institute de cercetare, autorități publice 
și clustere, aceștia fiind direct interesați de politicile de 
reducere a emisiilor de CO2.

În cadrul întrunirii, echipa de proiect ADR a prezen-
tat stadiul implementării proiectului SHREC și activități-
le viitoare, precum și Planul de acțiune pentru regiunea 
Sud Muntenia.

De asemenea, au fost expuse exemple de bune prac-
tici de la seminariile interregionale cu tematica „energie 
regenerabilă și sustenabilitate de mediu”, organizate de 
către partenerii proiectului din Vilnius, Lituania, și din 
Bratislava, Slovacia.

La final, împreună cu participanții la eveniment, au 
fost discutate aspecte legate de elaborarea Planului de 
acțiune, ținând cont de dificultățile și provocările impu-
se de contextul pandemic. Sesiunea interactivă s-a con-
centrat și pe un dialog, în care s-au comparat concepte-
le prezentate în cadrul bunelor practici din țările parte-
nere cu inițiativele privind utilizarea surselor regenerabi-
le din țara noastră.

Proiectul SHREC este implementat de ADR Sud Mun-
tenia în calitate de partener. Obiectivul general al pro-
iectului este de a îmbunătăți politicile regionale și nați-
onale, cu scopul de a crește ponderea energiei obținute 
din surse regenerabile în mixul global de energie și de a 
încuraja și facilita producerea și utilizarea surselor rege-
nerabile de către întreprinderi, comunități și gospodării 
care țintesc spre un viitor cu un consum de energie mai 
scăzut în emisii de carbon. Proiectul este implementat 
de către un consorțiu format din opt parteneri din Olan-
da, Slovacia, Lituania, România, Italia, Spania, Franța și 
Suedia, al cărui Coordonator este Universitatea de Știin-
țe Aplicate Hanze din Olanda.

Mai multe detalii cu privire la proiect găsiți accesând 
pagina web https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/
static/1203, precum și pe site-ul proiectului https://www.
interregeurope.eu/shrec/.

Cea de-a cincea întâlnire a stakeholderilor proiectului SHREC 
și eveniment de diseminare

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1203
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-shrec/static/1203
https://www.interregeurope.eu/shrec/
https://www.interregeurope.eu/shrec/
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR la nivelul 
regiunii Sud Muntenia la data de 24 noiembrie 2021

https://regio.adrmuntenia.ro
https://facebook.com/adrsudmuntenia
http://www.inforegio.ro
https://facebook.com/inforegio.ro
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Comisia Europeană a propus mai multe modificări 
la directiva privind eficiența energetică a clădirilor, ca-
re vor fi discutate pe 14 decembrie, a anunțat Gaspard 
Demur, team leader în cadrul DG Energy, Comisia Euro-
peană, într-o conferință de profil, informează Agerpres.

„În contextul propunerilor Fit for 55, Comisia Europea-
nă a propus revizuirea directivei privind eficiența energeti-
că a clădirilor, întrucât clădirile reprezintă 40% din consu-
mul de energie și 35% din emisiile de gaze, iar reabilitarea 
merge foarte încet în Europa”, a spus el, în cadrul Foru-
mului România Eficientă - Clădirile în contextul Fit for 55.

Astfel, Comisia Europeană propune o nouă țintă de 
creștere a eficienței energetice cu 9% până în anul 2030.

„Această țintă este obligatorie pentru fiecare stat și va 
fi finanțată prin contribuție națională. Propunem, de ase-
menea, să creștem economia de energie cu 0,5% și fiecare 
stat membru trebuie să concentreze pe sectoarele care au 

cel mai mare potențial de economisire”, a arătat Demur.
El a adăugat că directiva privind eficiența energetică se 

adresează sectorului public. „Propune, de asemenea, o obli-
gație anuală de renovare de 3% pentru toate clădirile publi-
ce. Totodată, propunem să se dubleze sursele energetice fo-
losite la clădiri, să ajungem la 49% cota de energie regene-
rabilă în clădiri până în 2030”, a precizat oficialul european.

„Am creat un grup de lucru privind consumatorul vul-
nerabil pentru a înțelege clar ce înseamnă sărăcia ener-
getică. Să avem o înțelegere comună la nivel național ce 
înseamnă această definiție a sărăciei energetice. O primă 
întâlnire a avut loc la 16 noiembrie și vom continua să mo-
nitorizăm sărăcia energetică, întrucât este un subiect-che-
ie la nivelul comisiei”, a mai spus Demur la conferința or-
ganizată de Asociația Energy Policy Group (EPG).

Noua directivă va fi discutată pe 14 decembrie.
Sursa: bursa.ro

Comisia Europeană
propune noi ținte privind eficiența energetică

a clădirilor și revizuirea directivei

Foto: ec.europa.eu

https://www.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
http://bursa.ro
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Normele UE privind ajutoarele de stat pentru dezvoltarea 
rețelelor în bandă largă, lansate în consultare publică

Comisia Europeană a lansat vineri, 19 
noiembrie, o consultare publică specifică 

prin care invită toate părțile interesate să 
prezinte observații cu privire la o propunere de 
revizuire a Orientărilor referitoare la normele 
privind ajutoarele de stat pentru rețelele în 
bandă largă („Orientările referitoare la rețelele 
în bandă largă”). Părțile interesate pot să 
participe la consultare până la data de 11 
februarie 2022.

Orientările referitoare la rețelele în bandă largă au 
scopul de a facilita dezvoltarea și adoptarea acestor re-
țele în zonele afectate de insuficiența serviciilor de co-
nectivitate, cum ar fi regiunile îndepărtate și slab popu-
late ale UE. Aceste orientări permit statelor membre, 
sub rezerva anumitor condiții, să sprijine infrastructuri 
moderne capabile să le ofere utilizatorilor finali servicii 
de conectivitate de înaltă calitate și la prețuri accesibi-
le și să reducă decalajul digital în cazul în care operato-
rii comerciali nu sunt stimulați să investească. În același 
timp, orientările vizează, de asemenea, protejarea inves-
tițiilor private, stipulând faptul că nu poate avea loc nicio 
intervenție publică atunci când operatorii privați inves-
tesc, precum și promovarea concurenței loiale prin in-
termediul unor proceduri de selecție competitive, al ne-
utralității tehnologice și al unor cerințe de acces liber.

Comisia a efectuat o evaluare a Orientărilor actuale re-
feritoare la rețelele în bandă largă. Evaluarea a arătat că 
orientările actuale funcționează bine, sunt în mare măsu-
ră adecvate scopului și au avut o contribuție importantă la 
dezvoltarea rețelelor în bandă largă. În același timp, eva-
luarea a arătat că sunt necesare unele ajustări specifice 
ale normelor existente pentru a reflecta cele mai recen-
te evoluții ale pieței și ale tehnologiei, precum și nevoile 
în materie de conectivitate aflate în evoluție rapidă, astfel 
cum sunt reflectate în prioritățile actuale ale UE.

În acest context, Comisia propune o serie de modificări 
specifice. Mai precis, propunerea de revizuire constă în:

• introducerea unor noi praguri de viteză pentru 
sprijinul public acordat rețelelor fixe de ordinul gigabiți-
lor și a unor noi orientări privind sprijinul pentru dezvol-
tarea rețelelor mobile. Aceasta vizează: (i) reflectarea 
nevoilor tot mai mari în materie de conectivitate ale uti-
lizatorilor finali și (ii) clarificarea condițiilor în care poate 
fi acordat sprijinul, în special în ceea ce privește existen-
ța unei disfuncționalități a pieței și performanța pe care 
trebuie să o obțină rețelele;

• introducerea unei noi categorii de ajutor posibil sub 
forma unor măsuri axate pe cerere care să susțină adop-
tarea rețelelor fixe și mobile (vouchere). Scopul este de 
a asigura securitatea juridică, prin clarificarea condițiilor 
de compatibilitate pe care Comisia le aplică în legătură 
cu aceste măsuri, pe baza practicii decizionale recente;

• clarificarea suplimentară a anumitor concepte ca-
re sunt importante pentru evaluarea ajutoarelor de stat 
efectuată de Comisie, cum ar fi, printre altele, cartogra-
fierea, consultările publice care trebuie efectuate înain-
te de acordarea ajutorului, procedura de selecție con-
curențială, obligațiile în materie de acces la nivel angro 
și extinderea rețelelor subvenționate cu fonduri private.

Proiectul de orientări referitoare la rețelele în bandă 
largă și detalii suplimentare cu privire la consultarea pu-
blică sunt disponibile online.

Pe lângă consultarea lansată, textul propus al Orientă-
rilor referitoare la rețelele în bandă largă va fi discutat în 
cadrul unei reuniuni între Comisie și statele membre ca-
re va avea loc spre sfârșitul perioadei de consultare. Ast-
fel se va asigura faptul că atât statele membre, cât și al-
te părți interesate au suficiente posibilități de a formula 
observații cu privire la proiectul de propunere a Comisiei.

Adoptarea noilor Orientări referitoare la rețelele în 
bandă largă este prevăzută pentru jumătatea anului 2022.

Comunicarea privind busola pentru dimensiunea di-
gitală prevede că, până în 2030, toate gospodăriile din 
Uniune ar trebui să fie acoperite de o rețea de ordinul 
gigabiților, iar toate zonele populate – de 5G. Propune-
rea privind programul de politică „Deceniul digital” sub-
liniază faptul că nevoile societale în ceea ce privește lăr-
gimea de bandă disponibilă pentru încărcare și pentru 
descărcare sunt în continuă creștere. Aceasta prevede 
că, până în 2030, rețelele cu viteze de ordinul gigabiților 
ar trebui să devină disponibile în condiții accesibile pen-
tru toți cei care au nevoie sau doresc să dispună de o 
astfel de capacitate.

Sursa: ec.europa.eu
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Foarte aproape de Centrul vechi al 
Târgoviștei, cam la jumătatea străzii 

Grigore Alexandrescu, la nr. 24, se află o 
casă ce adăpostește una dintre cele mai 
interesante colecții muzeale din oraș – colecția 
Vasile Blendea. Clădirea, valoros monument 
de arhitectură românească de la sfârșitul 
secolului al XVIII-lea, ridicat pe beciuri mai 
vechi, de secol XVII, existente și astăzi, l-a 
găzduit pentru o bucată de vreme și pe 
scriitorul Alexandru Vlahuță.

Muzeul Vasile Blendea a intrat relativ de curând în cir-
cuitul muzeelor târgoviștene, fiind inaugurat în 2003. Ex-
poziția de bază reunește sculpturi, picturi, desene, schițe 
de artă monumentală, piese de mobilier și textile, cera-
mică și obiecte personale, o valoroasă zestre artistică in-
trată în patrimoniul Târgoviștei prin generoasa donație a 
familiei Maria și Constantin Blendea (nepotul artistului).

Rămas în analele artei românești îndeosebi în iposta-
za de sculptor monumentalist, Vasile Blendea a fost unul 
dintre acei rari artiști care și-au găsit împlinirea și pe tă-
râmul altor genuri ale artelor plastice, remarcându-se ca 
fin desenator și talentat pictor.

Ca sculptor se arată preocupat îndeosebi de figurile 
marcante ale istoriei și culturii naționale. Un alt subiect 
tratat cu predilecție de artist în sculptura monumentală, 
dar și în pictură sau desen, este acela al războiului, rod 
al unei experiențe trăite nemijlocit pe câmpul de luptă. 

Reprezentative în acest sens sunt o serie de machete ale 
unor lucrări de for public cu caracter omagial: Jertfa și 
Despărțirea (Răzvad), Omagiu eroului (Voinești), Paza ță-
rii (Ocnița).

În afara sculpturilor, expoziția de bază include nume-
roase lucrări de grafică, pictură de șevalet, desene în 
cărbune, tuș sau creion, toate acestea reflectând o ma-
re varietate de genuri: natură statică, portrete și peisaje. 
Artistul a fost puternic atras de Târgoviștea vremii sale, 
ale cărei străzi, monumente și oameni le-a imortalizat în 
numeroase pânze. Tablourile și desenele expuse aici au 
darul de a apropia vizitatorul de sufletul vechii urbe, dez-
văluindu-i, după însăși exprimarea artistului, „tot ceea ce 
lumina a putut iubi”.

Sursa: muzeetargoviste.ro

Vizită la Muzeul „Vasile Blendea” din Târgoviște
Foto: discovertargoviste.ro
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Marți, 23 noiembrie, a fost pusă în funcțiune o centrală 
termică la baza de salvare montană de la Nucșoara. Întrea-
ga investiție a costat aproximativ 30.000 de lei, jumătate 
din sumă fiind obținută în urma sponsorizărilor, iar restul 
prin finanțare venită de la Consiliul Județean Argeș. Achi-
ziția acestei centrale termine este de mare ajutor pentru 
că până acum încălzirea era asigurată cu lemne și existau 
mari probleme în procurarea acestora. În plus, a crescut și 
gradul de confort, fiind asigurată o temperatură constan-
tă în bază, iar salvatorii montani care se întorc din patrulă 
sau misiuni pot găsi o temperatură ambientală normală.

Formația Nucșoara are în administrare Baza Sal-
vamont Nucșoara și refugiul Fereastra Mică.

Sursa: atitudineinarges.ro

Investiție
la Baza Salvamont

de la Nucșoara

Proiectul „O pădure cât o țară”, finanțat de Consi-
liul Județean Dâmbovița (CJD), prinde rădăcini și a con-
tinuat săptămâna trecută cu o nouă acțiune de plan-
tare de puieți în comuna Aninoasa, unde au fost sădiți 
2.500 puieți (1.200, salcâm, 800, frasin și 500, ulm). Ac-
țiunea de împădurire a atras pe șantier numeroși volun-
tari, elevi și cadre didactice de la Școala din Aninoasa.

Proiectul de educație civică este în valoare totală de 
19.140 lei, dintre care 17.100 lei reprezintă finanțare neram-
bursabilă din bugetul CJD, ca urmare a semnării contractu-
lui de finanțare în etapa a doua a programului. Prin proiect, 
vor fi organizate campanii de ecologizare, activități de îm-
pădurire și alte activități de protejare a mediului înconjură-
tor. Totodată, se urmărește creșterea gradului de participa-
re a copiilor la protejarea mediului și, astfel, o participare ac-
tivă la viața comunității dâmbovițene. În urmă cu două săp-
tămâni, în comuna Dobra, în cadrul aceluiași proiect, au fost 
plantați 1.300 de puieți de salcâm și frasin. Proiectul preve-
de plantarea unui număr de 10.000 de puieți, iar în județul 
Dâmbovița au fost identificate patru șantiere de împădurire.

Sursa: adevarul.ro

„O pădure cât o țară”, 
proiect pentru protecția 
mediului al Consiliului 
Județean Dâmbovița

Săptămâna trecută, Primăria Comunei Independența din 
județul Călărași, în calitate de lider al proiectului „Dezvoltarea 
sistemului de E- educație în comuna Independența”, a predat 
Școlii Gimnaziale „George Vâlsan” din comuna Independența 
31 de laptopuri și 31 de tablete grafice, ce vor putea fi folosite 
de întreg personalul didactic al unității de învățământ. În cadrul 
acestui proiect mai sunt în procedura de licitație 208 tablete ca-
re vor fi folosite de către elevii Școlii Gimnaziale „George Vâl-
san” din comuna Independența, 13 table interactive și 13 siste-
me audio video pentru toate sălile de curs ale școlii. Dispozitive-
le au fost achiziționate din fonduri europene, valoarea acestui 
proiect fiind de 607.949,92 de lei, fără TVA, iar beneficiar este 
Școala Gimnazială „George Vâlsan” din comuna Independența.

Sursa: observatorcl.info
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La mijlocul lunii noiembrie 2021, Consiliului Local Giurgiu 
a aprobat documentațiile tehnico-economice pentru două pro-
iecte ce vizează lucrări de intervenții pentru creșterea perfor-
manței energetice a unităților de învățământ, precum și gesti-
onarea inteligentă a energiei. Cele două proiecte - „Lucrări de 
intervenții pentru creșterea performanței energetice Grădini-
ța cu Program Prelungit, nr.1 Prichindeii”, respectiv „Lucrări de 
intervenții pentru creșterea performanței energetice Sală de 
Sport și Internat Colegiul Național Ion Maiorescu”, vizează izo-
larea pereților exteriori ai clădirii; înlocuirea tâmplăriei cu to-
curi și cercevele din PVC; reabilitarea podului, planșeului și a 
instalațiilor; propune ca sursă regenerabilă folosirea pompe-
lor de căldură tip aer-apă sau aer-aer; montarea corpurilor de 
iluminat cu tehnologie LED și montarea unei instalații de pa-
nouri solare termice care să asigure apa caldă menajeră. Vor fi 
montate panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea parți-
ală a consumului electric. Proiectele vor fi propuse în vederea 
obținerii finanțării prin „Programul privind creșterea eficienței 
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile pu-
blice”, finanțat prin Administrația Fondului de Mediu.

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro
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178.000 de lei a fost suma alocată de Primăria Muni-
cipiului Slobozia pentru reamenajarea a două terenuri de 
sport. Primul dintre acestea este cel din Cartierul „500”, în 
imediata vecinătate a Școlii nr. 4, unde terenul de sport a 
fost reamenajat, iar spațiul de joacă a fost securizat și este 
protejat. Valoarea investițiilor, finalizate în prima decadă a 
lunii noiembrie 2021, se ridică la 68.000 de lei.

Cel de-al doilea obiectiv sportiv realizat este cel din Par-
cul Tineretului, în imediata vecinătate a fântânii arteziene. 
Acolo spațiul a fost reamenajat și s-au construit două tere-
nuri de sport multifuncționale, investiția urmând a fi finaliza-
tă la sfârșitul lunii noiembrie. Valoarea cheltuielilor genera-
te de reamenajarea acestei zone se ridică la 11.000 de lei. În 
Parcul Tineretului, în locul fântânii arteziene vor fi construite 
piste de skateboard, iar pagoda din centrul parcului va fi mo-
dernizată. În zonă vor fi făcute amenajări care vor permite 
instalarea de containere modulare. De asemenea, va fi mo-
dernizat și locul de joacă existent în Parcul Tineretului, după 
modelul celui din Parcul Ialomița. Până la finele anului 2022, 
vor fi realizate alte 3 terenuri de sport multifuncționale care 
să permită desfășurarea de activități sportive. 

Sursa: independentonline.ro
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funcționale la Slobozia

Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investi-
ții „Varianta ocolitoare Comarnic” a fost aprobat de că-
tre consilierii județeni în ședința extraordinară din 16 
noiembrie, fiind un pas important și obligatoriu pen-
tru realizarea acestui proiect, mult așteptat de către 
toți participanții la trafic care tranzitează Valea Praho-
vei. Zona Comarnicului este una dintre cele în care se 
creează cozi de așteptare foarte lungi, în special în zile-
le de vineri, sâmbătă și duminică, precum și în perioa-
dele sărbătorilor legale.

Investiția reprezintă una din oportunitățile de revita-
lizare a peisajului urban din zonă și face parte din obiec-
tivele prioritare de dezvoltare ale județului. Necesitatea 
și oportunitatea înființării noii structuri rutiere de drum 
județean clasa III (tip drum național) este justificată prin 
avantajele imediate și majore pe care le va avea: fluidi-
zarea traficului urban și creșterea vitezei de transport 
prin devierea traficului de tranzit; reducerea consumu-
lui de carburant și, implicit, reducerea gazelor cu efect 
de seră; degrevarea străzilor și a tronsonului DN 1, din 
interiorul orașului Comarnic; reducerea aglomerației 
urbane și a accidentelor sau dezvoltarea afacerilor deja 
existente și atragerea unor noi investitori în zonă.

Traseul va avea o lungime de 5,855 km și va avea 
două benzi pe sens, trotuare, acostamente, un pasaj 
suprateran peste calea ferată București – Brașov, trei 
poduri, apărări de maluri, lucrări de consolidare pen-
tru ramblee și deblee, două intersecții giratorii cu DJ 
103R și DN1, intersecții cu străzile Ghioșești și Podul lui 
Neag, precum și podețe tubulare și drumuri laterale.

Costul estimat pentru realizarea investiției – 
172.560.731,68 lei (inclusiv TVA), iar durata estimată 
a execuției este de 24 luni.

Sursa: infoploiesticity.ro
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Primăria Municipiului Alexandria a primit acordul de fi-
nanțare pentru proiectul „Stații de reîncărcare pentru vehi-
cule electrice în Municipiul Alexandria” transmis către Ad-
ministrația Fondului pentru Mediu. Finanțarea va fi primită 
prin intermediul „Programului privind reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infras-
tructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din 
punct de vedere energetic – stații de reîncărcare pentru vehi-
cule electrice în municipiile reședință de județ”. Stațiile de re-
încărcare prevăzute în proiect, fiecare având minim două punc-
te de reîncărcare, vor fi accesibile publicului și vor fi amplasate 
astfel: str. Libertății – în fața Spitalului Județean; str. Dunării – pla-
toul de la A.N.A.F.; str. Dunării – vizavi de Electrotel. Valoarea to-
tală a proiectului acceptat spre finanțare este de 683.729,13 lei.

Sursa: ziaruldeteleorman.ro
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Sediul central CĂLĂRAȘI
Adresă Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, 
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași, 
Tel. 0242/331.769, Fax 0242/313.167, 
E-mail office@adrmuntenia.ro

Biroul Județean ARGEȘ
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș, 
sediul Consiliului Județean Argeș: Piața Vasile 
Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești, jud. 
Argeș, Tel./fax 0248/222.250, 
E-mail arges@adrmuntenia.ro

Biroul Județean DÂMBOVIȚA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Dâmbovița, 
sediul Consiliului Județean Dâmbovița: Piața 
Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam. 90, 100 și 101, mun. 
Târgoviște, jud. Dâmbovița, Tel./fax 0345/100.018, 
E-mail dambovita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean GIURGIU
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Giurgiu, Bdul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, 
jud. Giurgiu Tel./fax 0246/215.271, 
E-mail giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Județean IALOMIȚA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Ialomița, 
Piața Revoluției, nr. 1, et. IV, cam. 55/58/59, 
mun. Slobozia, jud. Ialomița, Tel./fax 0343/101.139, 
E-mail ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean PRAHOVA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 7, birourile 723, 
724 și 725, Ploiești, jud. Prahova, 
Tel. 0244/595.594, Fax 0344 100 310, 
E-mail prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Județean TELEORMAN
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, mun. 
Alexandria, jud. Teleorman, Tel./fax 0347/101.000, 
E-mail teleorman@adrmuntenia.ro

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care dumneavoastră le desfășurați.
Dacă sunteți interesați să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500 de caractere 
cu tot cu spații), împreună cu 1-2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție a newsletterului. Materialele de 
informare vor fi transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletterul va fi publicat pe siteul Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de 
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor județene și locale și prefecturilor din 
regiune, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentanților massmedia de la nivelul regiunii Sud 
Muntenia și siteurilor dedicate (portalurilor de știri economice), precum și publicului larg.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.
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Se distribuie gratuit

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia” 
este un material cu informații despre 
activitățile derulate de către Agenție și de 
către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
şi Administraţiei, în vederea promovării 
Programului Operaţional Regional.

Pe lângă aceste noutăți, se dorește 
informarea publicului țintă despre activitatea 
instituțiilor membre ale Reţelei de Informare 
REGIO Sud Muntenia și despre cele mai 
importante evenimente organizate de 
acestea în județele regiunii.
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